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 خطبهاول

الحمذللهسْبالعالمیىوالْصالةوالْلهالشحمىالشحیناعىربالْلهالسمیعالعلینهىالشیطاوالشجینبسن
الْسالمعلیسْیذياويبْیًاوحبیبقلىبًاوطبیبيفىسًاوشفیعريىبًاابیالقاسنالمصطفیهحْمذو

 علیآلهاالطیبیىاالطهشیىوالسْیمابقیةاللهفیاالسضیى.

 جىصیهبهجقىا

بسن الشجین هىالشیطاو الشحمىالشحیناعىربالله َواَل»الله ُجَقاّجّه َحقَّ َه اللَّ ُقىا اجَّ ىا ًُ آَه ّزیَى الَّ یَها
َ
أ یا

ٓيُحٓنُهٓسّلُمىَو
َ
َوأ ّإالَّ ُضوا1«َجُمىُجىَّ هوهالصهةأهشهوهجايبةيهیهوَجَجهَّ وّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ

ُ
ّهأ ّعَباَداللَّ

ّحیّل ُهَفَقٓذُيىّدَیّفیُکٓنّبالشَّ ٓقَىی2عباداللَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ 3َوَجَضوَّ
و دوسی اص گًاهاو و  آخشتن هشگ و لیاهث و ػال   رکش  هی و خىدم سا به جمىا و پاسعایی،همه ؽما يماصگضاساو گشا 

 اهیذواسین خذاويذ همه ها سا اص بًذگاو راکش و ؽاکش خىد همشس بفشهایذ. کًن. عفاسػ و دػىت هی ها آلىدگی

جشبیثفشصيذاو
ظمىق  ،که هغحعضش هغحیذ دس هباظد خايىادگی عىس هماو. کًین هی آغاصاص ایى خغبه بعد جشبیث فشصيذاو سا 

اعحًاد آیات و سوایات و هًابغ هفقلی لشاس گشفث و به  هىسدبعد پایه سوابظ خايىادگی ػًىاو بههحمابل همغشاو 
 ى و جفغیش ؽذ. یعی لىاػذ و افىلی جبیدیًی، يظام اسجباط صو و ؽىهش دس فضای خايىاده 

                                            
 201عىسه آل ػمشاو، آیه  - 9
 .112، ؿ 102البالغه )فبعی فالط(، خغبه  عیذ سضی، يهس -:
 .275ـ عىسه بمشه، آیه  ;
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یک خايىاده اص اهمیث بغیاس باالیی بشخىسداس اعث ای عؼادت و عالهث و پیؾشفث شاهغ دوهیى هعىسی که بش
 :لشاس خىاهین داد هىسدبشسعیایى هبعد سا هن دس دو فقل  .و فشصيذاو اعث (پذس و هادسوالذیى )ظمىق هحمابل 

 هشبی داسيذD ػًىاو بهکىدکاو و يىشىاياو بش پذس و هادس  ،ظمىلی که فشصيذاو :فقل اول
 داسيذ. بش ػهذهوظایفی که پذس و هادس دس لبال فشصيذايؾاو فقل دوم: 

و  ها چاسچىب سوایات و هؼاسف دیًی هغحین و ویژه بهبخؼ بضسگی اص آیات و دس ایى صهیًه هن ها ؽاهذ 
س عی دها  .يىشىاو و فشصيذاو دس دعث هاعث کىدک،ای پشوسػ يغل عالن و جشبیث اعاعی بش های هؾی خظ

 و ضىابظ ظاکن بش جشبیث فشصيذاو خىاهین پشداخث. ها هؾی خظ ًاد ایى هًابغ به بیاو ایى افىل،به اعح هایی خغبه

ىا ُلىا Cالله الشظمى الشظین   اػىربالله هى الؾیغاو الششین بغن آیه ؽشیفه هن فشهىد: ًُ زیى  آه  ا الَّ ه  یُّ
 
ا أ ُكْن و  ی  ْيُفغ 

 
أ

ْهلیُكْن ياسا  
 
  >Bأ

پذس و هادس دس لبال فشصيذاو همشس  بش ػهذه ویژه بهفه ػمىهی سا به ػهذه اػضای خايىاده یى آیه ؽشیفه یک وظیا
که دس بشخی  عىس هماوفمظ خايىاده هغئىلیث يذاسد. کىدکاو و يىشىاياو  اعث. البحه دس جشبیث يغل آیًذه، فشهىده

لبل هن اؽاسه ؽذ و هغحعضش هغحیذ دس لبال يغل آیًذه و بشای جشبیث یک يغل فالط و پاک و  های فقلاص 
و هن ظاکمیث دیًی، ظكىهث و هغئىلیث داسيذ به فشاخىس وظایفؾاو پشوسػ کىدکاو و يىشىاياو هن ػمىم شاهؼه 

 .خاؿ پذس و هادس عىس هبعًگیًی داسيذ و هن خايىاده و  های هغئىلیث وپشوسػ آهىصػ اصشمله یهای ظكىهحيهاد
دس  ویژه به .بًابشایى هغئىلیث يغل آیًذه فمظ بش دوػ خايىاده يیغث. البحه خايىاده پیؾايی ایى هغئىلیث اعث

هغئىالو  ،اها فشاهىػ يكًین که ایى هغئىلیث .عثابش ؽايه پذس و هادس يهاده ؽذه  ها هغئىلیثدوساو کىدکی ػمذه 
 دیى و ديیای آیًذه فشصيذاو،ظكىهحی و اشحماػی هن دس لبال شاهؼه، ظكىهث و يهادهای ػلمی، دیگشی هن داسد. 

 ط آو پذس و هادس اعث. خى ها دس هغئىلیث خايىاده و دس سأع ػصالحا   .يىشىاياو و شىاياو هن هغئىل هغحًذ

                                            
 4عىسه جعشین، آیه  - >
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 اخحالف يگاه هادی با يگاه آعمايی و الهی
ین  گاه هغحیذ  و دايین هیهمه ها . کًین هیػشك  آغاصدس  ای لاػذهو  ای همذههلبل اص آيكه به بعد بپشداص همه ؽما آ

یبا  آو های يؼمثن و ی اعالهی و دیًی اص ایى ػال  که جلم    . گشایايه هحفاوت اعث های هاده جلم 

عاَلناصهًظشيگاهوفلسفههادی.1
آو دس  های يؼمثن و ایى ػال   های شلىهجمام  .ؽىد هین دس یک ظقاس و دس یک پشايحض جفغیش دس يگاه هادی ایى ػال  

و يه دس  ؽىد هییی هحقل دايغحه پشايحض اعث و ایى شهاو يه به هبذأيگاه اول که يگاه هادی اعث دس یک ظقاس و 
ن جكىیى و همه جمام ػال   ،هادی های جمذويگاه هادی و  . دسایى ديیا لشاس داسد هاوسایهغیش یک ظیات ابذی 

  .ؽىد هیو هؼاد جفغیش  بذأهها و شهاو بشیذه اص  يؼمث
 اعث هایی يؼمثن عبیؼث و ظذاکرش اص ایى ػال   گیشی بهشهکاهشوایی و  ،هذف صيذگی :گىیذ هیگشایايه  ایى يگاه هاده

ى هاده عبیؼث و صيذگی هادی یبؾش هغئىلیحی داؽحه باؽذ دس هعذوده همهن اگش  .که دس اخحیاس بؾش لشاس داسد
دس ایى جفغیش که ظاکن  بش جمذو يىیى غشب  .اعث. يحیصه ایى جفغیش خیلی با جفغیش الهی و هؼًىی هحفاوت اعث

ديیایی و دس ظذ  لیحی هن داؽحه باؽذ بغیاس هعذود،کاهشوایی اعث و اگش هغئىو اعث ایى شهاو شای لزت سايی 
 .جًظین سوابظ ديیایی اعث

عاَلناصيگاهادیاوالهی.2

ها سا به آو  کشده و سیضی پایهآو و دیى آو سا لش ،اولیای خذا او اعمايی،پیاهبش ،اها دس سویكشد دوم که ادیاو الهی 
ن دس ایى ظقاس،ایى  .لقه عىس دیگشی اعث ايذ فشاخىايذه دس ایى  .ؽىد میپشايحض و چاسچىب هعذود جفغیش ي ػال 

ن به هبذأ و ایى ؽىد هیاص او بشداؽحه  آغاصيگاه اص یک عى پشايحض  هِ  C: یی اجكاء داسدػال  ا ِللَّ ن اص هعذودیث ایى ػال   =B ِإيَّ
لشیب به  کشین ایى همه آیاجی که دس لشآو <Bرِلك  َل یات    ِإوَّ فيC :ؽىد هیخذا  های يؾايهو ایى شهاو  آیذ هی وبیشو

                                            
 : همايا ها اص خذا هغحین.234ـ عىسه بمشه، آیه  =
 اعث. هایی يؾايه: همايا دس آو، آیات و 45ـ عىسه یىيظ، آیه  <
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ن اص ایى ظقاس الهی و هؼًىی ػال  ى جفغیش خذاشىیايه، دس ای .ؽىد هیاص ایى هًظش جفغیش  ایى هضمىو آهذه اعث
  .آیذ هیبیشوو 

ن ػال   و ؽىد هیشهاو دیگش دیذه  ،ن و شهاو عبیؼثغ ایى ػال  دس ُس  ،خذاعث های شلىهایى شهاو اص یک عى آیات و 
 و جصلی کشده اعثDدايؼ و لذست خذا که ایى ػالن سا پذیذ آوسده  ،هظاهش ػلن .لذط جصلی کشده اعث

نایى  .ؽىد هیدس آو عمث هن اص ایى شهاو بشداؽحه  پشايحضِ دس جلمی الهی، اص عىی دیگش  هشگ و فشوسیخحى ایى  با ػال 
يه شهاو با  و سعذ هیيه ايغاو با هشگ به يمغه پایاو  ،سعذ يمیبه يمغه پایاو  ها کهكؾاواعماو و  شهاو عبیؼث،

اص آو چیضی اعث که ها  جش بضسگو  جش فشاغو و هغحی بغیاس ان و شهخشابی و هحالؽی ؽذو جمام خىاهذ ؽذ. ػال  
ْیِه ساِشُؼىو: Cبًابشایى بیًین هی ا ِإل   .گشدین باصهیاو  عىی بهو  ?Bو  ِإيَّ

یات خذاعث اوال  آن هغحین ایى ػال   آؽًادس ایى جفغیش دوم که همه با آو  .آو شهاو هن با اهشوص ها دس اسجباط اعث 
صيذگی اهشوص ها با آو شهاو ابذی  شهاو سهغپاس به شهاو دیگش اعث و ایى ذايیا  ففات و اعماء خذاعث و  گاه شلىه

هادی اعث. ایى جلمی ػمىهی  های يگاهادیاو الهی با  اعاعی جفاوت، ناعث. ایى جلمی الهی اص ػال   خىسده گشه
 .آیذ هیهن  آيصاهش يؼمحی دلث کًیذ ایى جفغیش دس ولحی دس  .اعث

به خغبه دیگش ظىاله  سا که دس ایى صهیًه اعث آیاتاص  هایی گشوهو آیات آو  کًن و هیو سا بیاو آشضی سا که ولیى ػا 
 به فشصيذاو اعث.  خقىؿ بهخىاهن داد دس باب يگاه لشآو و دیى به خايىاده و 

بههقىلهفشصيذدسآیاتيگاهالهی
هادی و ایى جفغیش  ءهاوسا که ایى جلمی الهی، بیًین هیشؼه کًین هشا ایًصاشالب اعث ولحی ایات الهی سا که دس 

 دسباسه فشصيذ هن ؽاهذ هغحین. سا ن شاهغ اص ایى ػال  

                                            
 .گشدین بشهی: و ها به عىی او 234ـ عىسه بمشه، آیه  ?
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الهیهایيعمث:فشصيذاوگشوهاول

 های يؼمثهايًذ عایش ایى فشصيذاو  :فشهایذ هییات ؽاهذ هغحین که هاییذ دس یک گشوه و دعحه اول اص آهالظظه بفش
ًیى  : Cفشهىد ءاعشادس عىسه خذا هغحًذ.  ْهىال  و  ب 

 
ْدياُکْن ِبؤ ْهذ 

 
ؽما سا با هال و فشصيذ که يؼمث ديیا  فشهایذ هی @Bأ

ًیى  :Cفشهایذ هیدس شای دیگش  .هغحًذ یاسی کشدین ُهْن ِبِه ِهْى هال  و  ب  ما ُيِمذُّ يَّ
 
ُبىو  أ ْعغ   ی 

 
 های يؼمثفشصيذاو هن  BAأ

 .این کشدهباؽًذ و هايًذ عایش يؼن الهی به ؽما اسصايی  جىايًذ هیؽما هغحًذ و یاوساو ؽما 

ْيیا: Cفشهایذ هییه دیگش دس آ  یاِة الذُّ ُة اْلع   ً ی ىو  ص ًُ صيذگی ؽما هغحًذ. فشصيذ  های آسایهو  ها صیًثفشصيذاو  B98اْلماُل و  اْلب 
وجیُحْن Cعبك آو لايىو کلی  .آسایه و هایه صیًث صيذگی و خايىاده اعث

ُ
يْو  ها أ ُحها ِهْى ؽ   ً ی ْيیا و  ص یاِة الذُّ حاُع اْلع  م   B99ء  ف 

که  فشهایًذ هیاول  یاِت آها به ؽما عپشدین ایى هحاع و صیًث ديیا اعث که به ؽما اسصايی داؽحه اعث. ایى  آيچههمه 
 به ؽما اسصايی داؽحه اعث. ها يؼمثفشصيذاو هن دس کًاس عایش 

الهیآصهىو:فشصيذاودسحمایهگشوهدوم
اهحعاو  هایه دعث و آصهایؼدیگش وعیله  های يؼمثفشصيذ هن هرل همه  فشهایذ هیآیاجی اعث که  ،یاتگشوه دوم آ

دس ػیى ایًكه  ؽىد هیبه ؽما هالی داده اعث ولحی هالی به ؽما داده  ایًكه هرلؽماعث. خذا اگش فشصيذ به ؽما داد 
ظیات  جىايذ هی هن ایى هال .ؽىیذ هی آصهایؼآو هن  واعغه به ظال دسػیى کًذ هیيیاصی اص ؽما سا بشعشف 

 بش اعاطيگاه الهی اعث.  ،ایى يگاه .ؽما سا به ؽماوت بكؾايذ جىايذ هیهن  بشای ؽما سلن بضيذ و آهیضی عؼادت
  .ؽىد هیبشای آو ظیات ابذی  آصهىووعیله ؽما لشاس داده ؽذه اعث  اخحیاسهمه دس  ها يؼمثایى  که ایى

                                            
 : ؽما سا با اهىال و فشصيذاو یاسی کشدین.4ـ عىسه اعشاء، آیه  @
A  کًین. سا هذد به هال و فشصيذاو هی ها آوها  که ایىپًذاسيذ  : آیا ایى هشدم کافش هی33، آیه هؤهًىوـ عىسه 

 ديیا هغحًذ. های صيذگی صیًث: هال و فشصيذاو 24ـ عىسه کهف، آیه  98
 لذس( صيذگايی ديیاعث. ها)ی ایى ػالن( به ؽما داده ؽذه هحاع و صیىس )بی : و آيچه اص يؼمث40عىسه لقـ، آیه  99
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ال  Cبه هؼًای کلی  م  ُى ػ  ْظغ 
 
ُهْن أ یُّ

 
ُهْن أ ْبُلى   ً ها ِل ة  ل   ً ی ْسِك ص

 
ی اْْل ل  ْلًا ها ػ  ؼ  ا ش   ای فلغفههمه ایى ػالن سا بشای  :B9ِإيَّ

 .به ؽما اسصايی داؽحین فشاجش اص آو يگاه  هادی

ُهْن Cسا فشعحادین اها  ها ایى .کًذ هیجغییش  هاو صيذگیذا کًین پیاگش ػمك ایى يگاه سا  ْبُلى   ً  .یذىؽ آصهىدهجا  Bِل

ة  Cؽما هغحًذ:  آصهایؼو بذايیذ که اهىال و اوالد وعیله   ً ْوالُدُکْن ِفْح
 
ْهىاُلُكْن و  أ

 
ما أ يَّ

 
ُمىا أ ایى آیه دس دو شا با  ;B9و  اْػل 

 .>9هن عىسه جغابى اعث هن دس عىسه ايفال و آهذهايذک جغییشی 

ث که ؽما هؼًایؼ ایى اع آصهایؼاعث.  آصهىودعحمایه  ،ها يؼمثکه فشصيذاو هن هايًذ عایش  کًذ هییه اػالم ایى آ
 .وظیفه و هغئىلیث داسیذ جكلیف،

 .دس خغبه بؼذ ػشك خىاهین کشدايؾاء الله یات هن داسین که یک گشوه دیگشی اص آ

ىادگی و جشبیث سا سوی ایى يگاه ػمىهی خاي هغئىلیثایى سا ػشك کًین که اعالم، پایه  خىاعحیندس ایى همذهه  فؼال   
اص شایی اسهغاو داؽحه ؽذه  ،که فشصيذ هن هايًذ هال و عایش جمحؼات ديیىی یک يؼمث الهی اعث لشاس داده اعث

 ،جشبیث دسعث .اعث آصهىویک  هبًایؽماعث. اسجباط ؽما با فشصيذاو  آصهایؼاعث و ایى فشصيذ دعحمایه 
هؼًىی دس همه  که يگاهجفغیش دوم  . ایىن اعثه ؽما با ایى ػال  سابغ کًًذه جًظین ها ایىهىؽمًذی و هذایث دسعث 

  .باؽذ هیهن دس باب فشصيذ  ػالن اعث

 ،خايهو  باؽذ فشا هادیلشآو به ها و ؽما ایى اعث که ایى يگاه ها يگاه  هًظشدس باب جشبیث فشصيذاو اص اولیى يكحه 
ببیًین چگىيه  الله بغن .ؽىین هی آصهىده ها ها آوکه با  ای وعیلهفشصيذ و فشصيذاو سا اص خذا بذايین و ابضاس و  ،صيذگی
 ؟کًین هی ػمل

                                            
یک ػملؾاو يیكىجش  گش اعث صیًث و آسایؼ هلک صهیى لشاس دادین جا هشدم سا اهحعاو کًین که کذام ها آيچه سا که دس صهیى شلىه: 5ـ عىسه کهف، آیه  :9

 .خىاهذ بىد
 : بذايیذ که همايا اهىال و اوالد ؽما هایه آصهایؼ ؽما هغحًذ.16ـ عىسه ايفال، آیه  ;9
ْهىاُلُكْن و  : 23Cـ عىسه جغابى، آیه  >9

 
ما أ ة  ِإيَّ  ً ْوالُدُکْن ِفْح

 
 Bأ
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ػمل کًین و سوعفیذ  خىبی بهجى دس همه ؽشایظ و دس اسجباط با همه اهىس  آصهىوخذایا به ها جىفیك بذه بحىايین به  
 بیشوو بیایین ايؾاء الله

ٓبَحُشّبٓسّن َشاّيَئَلُهَىآْلَ َلَوآيَحٓشّإوَّ ّلَشبِّ اَكآلَکٓىَثَشَفَصلِّ ًَ ٓعَطی
َ
اأ ّحیّنّإيَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ 15اللَّ

 
 
 
 
 

خطبهدوم
اللهالشحمىالشحینالحمذاللهسبالعالمیىباسئالخالئقاجمعیىثنالصالةوالْسالمعلیسْیذيابسن

 حبیبًا و يبْیًا الطاهشةو علیالصذیقة بىابیطالبو علْی علیهىاليا و المصطفیهحْمذ ابیالقاسن
فاطمةالضهشاءوعلیالحسىوالحسیىسیذیشباباهلالجًةوعلیأئمةالمسلمیىعلیبىالحسیىو
هحمذبىعلیوجعفشبىهحمذوهىسیبىجعفشوعلیبىهىسیوهحمذبىعلیوعلیبىهحمذو

سىبىعلیوالخلفالقائنالمًحظشحججکعلیعبادکوأهًائکفیبالدکساسةالعبادواسکاوالح
سبالعالمیى خیشة عحشة و المشسلیى صفىة و الًبیى ساللة و الشحمى أهًاء و ابىاباالیماو و البالد

،السالمعلیکصلىاجکعلیهناجمعیى.السالمعلیکیابًثولیالله،السالمعلیکیااخثولیالله
 یاعمةولیالله،السالمعلیکیابًثهىسیبىجعفشوسحمةاللهوبشکاجه

                                            
 عىسه کىذش -=9
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جىصیهبهجقىا
َهٓث»اللهالشحمىالشحیناعىرباللههىالشیطاوالشجینبسن اَقذَّ َهَوٓلَحًُظٓشَيٓفِسهَّ ُقىااللَّ ىااجَّ ًُ ّزیَىآَه یَهاالَّ

َ
یاأ

َهإّ ُقىااللَّ َهَخّبیِشّبَماَجٓعَمُلىَوّلَغٍذَواجَّ اللَّ هوهالصهةأهشهوهجايبة16«وَّ ّهأوّصیکٓنوَيفّسیّبَحٓقَىیاللَّ ّعَباَداللَّ
ّحیل ُهَفَقٓذُيىّدَيّفیُکٓنّبالشَّ ُضواَسّحَمُکُناللَّ ٓقَىی17يهیهوَجَجهَّ اّدالحَّ َخٓیَشالضَّ ُدوٓاَفّإوَّ  18َوَجَضوَّ

کًن. اهیش هؤهًاو  و دس ایى سوص ػضیض به جمىای الهی و پاسعایی جىفیه و دػىت هی ایى هىلف ؽشیفسا دس همه ؽما 
ْث Cفشهىديذ:   9A9خغبه جقىیش ديیا دس دس اداهه عخًاو خىد دس  اب  ا و  خ  اِسُبه  ه  ْت ه  ض  ْػص 

 
ا و  أ اِهُبه  ز  ْت ه  ش  یَّ ع  ْذ ج  ل 

ا اِلُبه  غ  آو سا ساه يصات  جىاو يمی عادگی به. اعث ايگیض ظیشتایى ديیا يصات  های ساه .ایى ديیا ؽىیذ دس بًذهبادا  B9Aه 
اص ایى ديیا فشاس کشد و شغحصىی دس ديیا هن  جىاو يمیبه ساظحی  .و هن عخث و دؽىاس اعثآ های گشیضگاهپیذا کشد و 

الِ : C. يگاه کًیذ هضمىو شمله اعثسعايذ يمیؽما سا به همقذ  ؼ  ْحُهُن اْلم  م  ْعل 
 
ؤ اِصُل ف   ً ْحُهُن اْلم  ظ  ف  ْحُهُن  ُل و  ل  ْػی 

 
و  أ

اِول ع  شای  های هًضل .سعايذ هیش و هشگ لببه  او سا بشديذ هماو پًاهگاهپًاه  ها پًاهگاهکه به  هایی آدم B:8 اْلم 
پیذا کًذ  عالهث ؽذ جا ها جالػ .جغلین هشگ کشده اعثبیشوو ايذاخث و خىدػ آيها سا سا  ها آوعكىيث و آساهؼ 

يصات  ها جالػی و عؼ ایى ، پایاو صيذگی همه اص ایى لشاس اعث .ؽذ ظافل بی ها جالػجا اص هشگ يصات پیذا کًذ 
وسای ایى ػالن دس  اص ایى ديیا بهشه بگیشین جا ای گىيه بهپظ به گىػ باؽین که  .يخىاهذ داؽثدس پی ديیایی سا 

 فشها.بآو ػًایث  های يؼمثدسعث اص ایى ػالن و  گیشی بهشهعؼادجمًذ ؽىین. خذایا به ها جىفیك 

ا و لن جؾییغ و جذفیى ؽذ و همه ؽهذ ؽهشدس اعحاو و  اخیشا  ؽهیذ هذافغ ظشم که  ،ؽهذای هذافغ ظشم ،یاد ؽهیذاو
دوصدوصايی  الله آیثهشظىم  اصشملهیاد ػلما و بضسگاو و هشاشغ دسگزؽحه و  عىس همیى. داسین هیاهام ؽهذا سا گشاهی 

                                            
 .26عىسه ظؾش، آیه  - <9
 112، ؿ 102البالغه )فبعی فالط(، خغبه  عیذ سضی، يهس -?9
 .275ـ عىسه بمشه، آیه  @9
9A - 163، ؿ 272البالغه )فبعی فالط(، خغبه  عیذ سضی، يهس  
 هماو - 8:
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به  کًین هیو جمذین  داسین هیسا گشاهی اص هذسعاو بضسگ ظىصه و اص پیؾگاهاو دس ػقش ايمالب اعالهی بىديذ که 
 هعمذ آلایى بضسگاو فلىاجی بش هعمذ و همه عاظث همذط 

هاهًاسبث

 :کًن هیػشك  واس فهشعثچًذ هىضىع سا 

 گشاهیذاؽث دهه کشاهث. 9

و با هیالد  ؽىد هی آغاصا( ػلیه الله عالم)ظضشت فاعمه هؼقىهه  ها فضیلثو  ها پاکیبايىی دهه کشاهث که با هیالد 
. اص همه کغايی که دس کًن هیجبشیک و جهًیث ػشك داؽحه سا گشاهی  یابذ هیخاجمه  (ػلیه الله عالم)اهام سضا 

كش کشد. ها دس لن بایذ جمذیش و جؾ کًًذ هیجالػ و فؼالیث ، سیضی بشياههدهه کشاهث  اصشملهگشاهیذاؽث ؽؼائش الهی 
بايىی بضسگی که هغابك  .کًین هیصيذگی ا( ػلیه الله عالم) و سا داسین که دس ؽؼاع يىسايیث فاعمه هؼقىههآافحخاس 

ػلن و هؼشفث و فضیلث يائل ؽذه بىد. بايىی ههاشش هصاهذی که بشای  های للهبه  آیذ بشهیاص صیاست و سوایث  آيچه
افحخاس همه ها  .عمل کشد و دس ایى ساه شاو باخث و به هلكىت اػلی پیىعثجؾشف هعضش اهام خىد ایى عفش سا ج

لبش ؽشیف او شایگاه و پایگاه ػاؽمايی ؽذ که همیؾه گشداگشد آو  .ایى اعث که دس کًاس هشلذ ؽشیف  او لشاس داسین
 .بايىی بضسگ اعثات ایى کهمه اص بش ها ایى .و  ايحخاب یک ظىصه بضسگ اعالهی ؽذ گیشی ؽكل هًؾؤچشخیذيذ و 

دس لقه ػفاف و  خقىفا   ،فشا بگیشيذآو الگىی واسعحه اهیذواسین دخحشاو و صياو و شاهؼه ها ایى همه فضیلث سا اص 
دايؼ و هؼشفث و دس کًاس  سا دس کًاس ػلن و داهًی پاکػفاف و  هغحًذ که ظصاب، هایی يمىيهلگىها ظصاب ایى ا

چًاو صيذگی همه ها بایذ جالػ کًین  به همام پاک ایى بايى.  فشعحین هی و دسود ايذ کشدهایفای يمؼ اشحماػی شمغ 
 و اص ایى الگىها دسط بگیشین. بايىی الهی دعحگیش ها باؽذکه ایى  کًین 
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 جكشین اهاهضادگاو و بماع هحبشکه. :

 اعث. هحبشکهبماع اهاهضادگاو و اص جصلیل بیغث و هؾحین جیش سوص هقادف با  المؼذه ریپًس  هًاعبث دوم

ضادگاو اهاههًحؾش ؽذيذ. ایى  یو ػالن اعالهها آهذيذ و دس يماط گىياگىو کؾىس  صاده اهامافحخاس داسین که هضاساو  باص 
 .هاعثوظایف پاعذاؽث ایى اهاهضادگاو اص  .هصاهذت و هماوهث دس بشابش ظلن و عحن بىديذ هش کذام پشچن هذایث،

که بایذ دس  عىس همیىو دس ایشاو هضاساو اهاهضاده و دس کؾىسهای دیگش هن داسین  الؾؤو دس لن چًذ فذ اهاهضاده ػظین
. اص همه جصلیل کًًذگاو و کغايی که ایى همام واالی والیث سا دس همه اهاهضادگاو گشاهی يكىداؽث آياو جالػ ؽىد

 جؤکیذ خىب ػلمی فشهًگی های بشياههبایذ جمذیش و جؾكش کشد و بایذ بش جمىیث ایى گشاهیذاؽث و اششای  داسيذ هی
 يمىد.

 ظس هظهش ػبىدیث و ايغصام اهث اعالهی. ;

اعحكباس و دؽمًی وابغحگاو او اهغال ظس هن  های جالػ ػلیشغن. به فضل الهی هًاعبث عىم هفحه ظس اعث
اهیذواسین ظاشیاو ها با  .همبغحگی اهث اعث. ظس هظهش ػبىدیث خذا و هظهش وظذت و بشگضاس خىاهذ ؽذ

 يائل گشديذ. ايؾاء الله ظصاز هعحشم هغحؼذ ػاصم خايه خذاويذ ؽىيذ و به اهذاف ظس های للبپاک و  های دل
 . همچًیى اهیذواسین که عاصهاوگزاسيذسا دس ظس به يمایؼ  بخؼ وظذتبی، جمذيی و جالػ کًًذ چهشه اعالم ايمال

 هادی و عیاعی خىدؽاو ػمل کًًذ. وظایف ظس و صیاست و بؼره همام هؼظن سهبشی به 

 ؽىسای يگهباو ظافظ لايىو اعاعی. >

کشد دس عایش  جؤکیذبایذ  .داسین هیاو اعث که آو سا گشاهی يهاد ؽىسای يگهب جؤعیظهىضىع چهاسم عالگشد 
که  ای باجصشبهدس کؾىس ها هن  .کؾىسهای ديیا هن يهادهای ظافظ لايىو اعاعی و افىل پایه يظاهؾاو وشىد داسد

اعالم و  های اسصػمىلذاياو و فمها که اص وشىد یک يهاد اص ظدیگش داؽحین  های يهضثو و ؽشایظ  هؾشوعهدس 
ايىو سا ل اعحشاجژیک و . ایى کاس ههنفیايث کًًذ ضشوسی و الصم اعثايمالب چه دس ايحخابات و چه دس لىايیى 



  
22/40/97آیثاللهاعشافیقنهایيماصجمعهخطبه

11 

 

لذس و  سز يهینا همه ها و همه ششیايات بایذ به ایى فیايث اص لايىو اعاعی کشد. سیضی پایهاعاعی و اهام 
های  وسصی غشكىػ . ها بایذ ایى همام سا گشاهی داؽحه فیايث بىسصین و يبایذ دعحخاعالهی سا بذايین های اسصػ

 ايذیؾاو گشدین. کس

 اشحماػی جؤهیىو  يكىداؽث هفحه بهضیغحی. =

ؽشایظ ياگىاس و  .جؾكش و لذسدايی کًین ها آوو اص خذهات  داسین. بایذ آو سا گشاهی داؽثهفحه بهضیغحی سا دس پیؼ 
دس ایى صهیًه کمیحه اهذاد و همه هشدم  ،بهضیغحی ،خیشیه هؤعغات .بشای عبمات يیاصهًذاو ها اعث هایی عخحی

 بایذ به آو جىشه ؽىد. داسيذ و هغئىلیث

 عىادآهىصیگشاهیذاؽث هفحه يهضث 

بایذ ايصام ؽىد ایى عىادی  بشای هعى بیمی که یكی اص کاسهای هه اعث. عىادآهىصیيهضث  هىسد دس هىضىع ؽؾن
به هذسعه سويذ و  ها بچهالصهه آو ایى اعث که همه  .وسودی دس عًیى هفث عالگی به بیغىاداو سا ببًذیناعث که 

س کًین که دس همه کؾى جؤکیذبایذ فلزا  .ؽىيذ يمیبچه واسد هذسعه هضاس اخیش چهاس پًس  های عالهمیى  اهغال و دس
هعى بیغىادی  های ساهجا یكی اص  داسيذگغیل  ها هذسعهسا به  هایؾاو بچههمه هىظف هغحًذ که  و همیى اعحاو

 اششا ؽىد. دسعحی به

 لضوم افالض هقشف آب و بشق. <

 ها آوکه فشفث بیاو همه  ام يىؽحهؼذدی هغالب ههن و هح. و بشق اعث آبهقشف لضوم افالض هىضىع بؼذی 
  .دس ظیغه آب و بشق هىاشه هغحین و کمبىدهایی  هعذودیثلشاس داسین که با  وضؼیحیها دس  .يیغث

شهادی و شذی به هغائل ظیاجی شاهؼه جىشه هضاػف با سویكشدی  بایذ اولیى يكحه ایى اعث که دولث و هغئىلیى
دس شهاد  ایى يگاه جؤهیىاهشوص بغیس همه هغئىالو بشای  .ثاع ايمالبی داؽحه باؽًذ که ضشوست داسد و یک جكلیف
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شذی سا  های جالػوضغ فؼلی کافی يیغث بایذ  .ایى اهش جىشه بیؾحش ؽىد به داسد که اهیذواسین ضشوست الحقادی
 ؽاهذ باؽین.

الهی  های يؼمثجىاو بشای بهیًه کشدو اعحفاده اص ایى  اص اهىسی که هی .بایذ همشاهی کًًذهن اص عشف دیگش هشدم 
 ايذ اص:  ايصام داد ػباست

 اعشاف داسین. دس هقشف آب و بشق دو بشابش هحىعظ شهايی  جمشیبا  ها  دس هقشف: شىیی فشفهافالض الگى و الف( 

. بشداؽث بایذ ههاس ؽىد غیشهصاص های بشداؽث بایذ با شذیث ديبال ؽىد و افالض الگىی هقشف دس کؾاوسصی( ب
 اعشاف سا ههاس کًینDدس ایى صهیًه باؽذ جا بحىايین  ؽذه سیضی بشياهه کاهال  و  فًی بایذ یآب اص هًابغ

 Dاعحفاده اص پغاب دس فًؼث و فضای عبض (ز

یاد داسدDظزف چمى و اهىس (د  ی که آب بشی ص

 ها آوی داؽحین که فشفث يیغث به صیاد و شذی های گضاسػص: و هصا هقشف کناعحفاده اص ابضاسها و وعایل ( ه
  اؽاسه کًن.

 شذی فىست پزیشد. سیضی بشياههدس جىلیذ هن بایذ فًی و و( 

 عابمه شهاو اعحكباس دس بشابش هلث ایشاو شًگ الحقادی بی. 5

  .باوس کًین هغئلهکه بایذ ایى  که ها دس ؽشایظ یک شًگ الحقادی لشاس داسین اعث هن ایى آخشيكحه 

جمهىسیاسالهیایشاوجمشکضجهاواسحکباسبشایهقابلهباالف.
 بشای: ايذ ؽذهاعحكباسی اهشوص شمغ  های لذستهمه هغئىلیى و دولحمشداو ها بایذ بپزیشيذ که جمام 
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 Dفشوپاؽی الحقادی .9
 Dو اغحؾاػ آؽىب .:
 Dوهشز هشزایصاد  .;
 Dايمالب های آسهاوفافله ايذاخحى بیى هلث و  .>
 هلث دس هىسد اػحمادات و دعحاوسدهای خىدDعغث کشدو  .=
 ب اداهه پیذا کًذ.ايمالکه يگزاسيذ  ايذ آهذههمه   .<

 .بًؾیًًذ و جغلین ها ؽىيذ وگى گفثکه ایشايیاو با ها به  هغحینجشاهپ همیى دیشوص گفث که ها دس ايحظاس ایى  
  .پشوسايًذ هیکه دس عش  ؽیغايی اعث آسصوهای ها ایى

هادسیسهوظیفههلثوهسئىلیىدسهىاجههباایىب.

 Dهىؽمًذ باؽًذهلث ها بایذ  .9
 ،دولحمشداو بیؼ اص گزؽحه بایذ وعظ هیذاو بیایًذ .:
 Dهىاشه خىاهین ؽذ هایی عخحیهىاضغ ايمالبی و جذابیش ظكیمايه سا اجخار کًًذ وگشيه ها دس ایى ؽشایظ با  .;
 Dها لیمثکًحشل  .>
 الحقاد هماوهحی و .=
 اجكا بش هًابغ داخلی  .<

 .هشدم هن بایذ ػمك ایى ظىادخ سا دسک کًًذها باؽذ.  هغئىالوعث که بایذ دس ا هایی يگاه ها ایى

چهاس عال دیگش  ،پًس عال دیگش ،یک عال دیگش گفحًذ هیهن بایذ بذايًذ که اوایل  ها آو های يىچههغحكبشاو و  اها
  .دعالگشد ايمالب اعالهی بشگضاس يؾىکه چهلمیى  ايذ ؽذهاهشوص همه شمغ اها  ؽىد هیو فالو و بهماو  يظام عالظ
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پیؾشفث سا پیذا خىاهذ کشد و  های ساه ،صيذ هی س، هىايغ سا کًاکًذ هیسا جعمل  ها عخحیبه فضل خذا ایى هلث سؽیذ 
 ذ کشد.)جكبیش(اهسا يمؼ بش آب خى ها آوجشاهپ و وابغحگاو و يىکشهای  آسصوهایهمه 

. اها ؽما هلث بضسگ بذايیذ دس پظ اص پا دسبیاوسيذ جا ؽما هلث بضسگ سا ايذ ؽذهبغیس  ها آوهغحكبشاو و يىکشاو همه 
. ها اهل هًغك هغحین اها ی وشىد داسدهحضلضل های ؽخقیث ،خؾى ؽیغايی های چهشهو  للذسهآبايه های ژعثایى 

 الحقاد هماوهحی،و عفاکاو ػالن. ها با  هًفىس و ؽیاعیى های چهشهيه با ایى  کًین هیا هًغك داساو گفحگى و جؼاهل ب
بایغحین و به فضل خذا ایى هلث اص اهام ػاؽىسا یاد گشفحه  ها آوبا جالػ و هًغك ايمالبی بایذ دس بشابش  ،هصذايه جالػ

 .ایى اعث که )هیهات هًا الزله( ها آويؾىد و عخى دل و صباو  ها عحنو  ها صوسگىییاعث که جغلین ایى 

 دعا

االکشم یا الله و... یااسظن الشظمیى، اللهن اسصلًا  يغئلک اللهن و يذػىک باعمک الؼظین االػظن االػض االشل  
ة و ػشفاو العشهة، اللهن ايقش االعالم و اهله و اخزل الكفش و اهله، خذایا جىفیك الغاػة و بؼذ المؼقیة و فذق الًی 

یذو ها سا به سعیذگی به هغحمًذاو، همشاهی با هعشوهاو، ػبادت، دػا و يیایؼ، صيذه داؽحى یاد خذا و سويك بخؾ
به هغصذ جىفیك سوصافضوو ػًایث بفشها، اػمال ها سا لبىل بفشها، جىبه، ايابه و ػبادات ها سا هىسد لغف و کشهث 

ها سا اص شاهؼه ها  خىد لشاس بذه، گًاهاو ها سا ببخؼ، ها سا اص ؽش وعاوط داخلی و بیشويی هعافظث بفشها، آعیب
فحخاس بشعاو، همه هخاعشات سا اص کؾىس و اهث اعالم دوس بذاس، دوس بذاس، يغل شىاو ها سا به اوز ػضت، ایماو و ا

ها سا به  ها و جشوسیغث ها، داػؾی ویژه اعشائیل غافب سا اص عش همه هشجفغ بفشها، ؽش جكفیشی ؽش دؽمًاو اعالم به
صل بفشها، خىدؽاو باصبگشداو، ها سا اص همه خغشات هقىو بذاس، باساو سظمث و بشکاجث سا دسایى خؾكغالی بش ها يا

ؽاو آؽًا و  هؾكالت الحقادی کؾىس سا هشجفغ بفشها، هغئىالو ها سا به ايصام وظایف، خذهات فادلايه و الهی

هشیضاو ها، هشیضاو هذيظش و شايباصاو سا ؽفا کشاهث بفشها، هغلماياو هظلىم بعشیى، یمى، ػشاق،  ،هىفك بذاس

شهاو سا يصات کشاهث بفشها، اهىات و دسگزؽحگاو ها،  عىسیه، هیايماس و دیگش هغلماياو هظلىم دس القا يماط
هشاشغ و ػلمای دسگزؽحه، دسگزؽحگاو اص ایى شمغ و جاصه دسگزؽحگاو سا غشیك بهاس سظمحث بفشها، اسواض جابًاک 

الملل  ؽهیذاو، ؽهیذاو اعالم و ايمالب اعالهی، ؽهیذاو دفاع همذط، ؽهیذاو هذافغ ظشم و هماوهث و بیى
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ایى شمغ و اهام ؽهذا سا با اولیای خىدت هعؾىس بفشها. ها سا اص گًاهاو دس همه ایام عال هقىو اعالهی ؽهذای 
 بذاس، جىبه و ايابه و ػبادت ها سا لبىل بفشها، عالم ها سا به اهاهاو و هىالیماو ظضشت ولیؼقش )ػس( ابالؽ بفشها.

َحِذ
َ
ُهأ ّحیّنُقٓلُهَىاللَّ ٓحَمّىالشَّ ّهالشَّ َحِذبٓسّناللَّ

َ
َمُذَلٓنیّلٓذَوَلٓنیىَلٓذَوَلٓنیُکٓىَلُهُکُفًىاأ ُهالصَّ  21اللَّ
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